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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 411 

April 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Hej, we hebben groot nieuws en dat is dat er veel gaat gebeuren deze 

eerste echte lente maand. 1 April is het de WOLK-restaurant dag, dus 

nadat je gekeken hebt of je een aprilvis hebt, kan je een lekkere 

portie stoofvlees of videe laten voorschotelen. Njam, njam! Dan is het 

7 april tijd om al je hersencellen extra te laten werken want dan is 

het de WOLK-superduperquiz. 14 en 15 april is het dan weer een 

spetterend weekend namelijk het KSA-weekend, vrijdag is het Après-

ski fjeesje. Bij après-ski staat de stemband centraal, eerst kan deze 

geolied worden door verschillende exotische dranken om daarna alles 

naar buiten te speken op je favoriet nummer. Zaterdag is het dan de 

7de editie van Release. Onze King Kong wordt weer van de zolder 

gehaald om in de nok van de feesttent de sfeer weer naar een hemels 

niveau te verheven. En dan is het nog eens joepie, ondertussen. Ik wil 

iedereen oproepen om je op aanwezig te zetten op release en après-

ski zodat we automatisch meer reclame krijgen. Hoe meer likes hoe 

meer zielen die zich te pletter komen amuseren. Komen, komen, komen 

en uiteraard roepen, roepen en roepen dat het dan KSA-weekend is. 

Dan wens ik jullie nog een leuke 

maand toe. En je kan ook altijd je 

profielfoto vervangen door een 

release-poster, das kei koel en 

graaf tegelijkertijd.  

 

Je spastisch spammertje.  
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Informatio 
Release 

Misschien hebt u de laatste dagen wel in Essen en omstreken 

rondgereden, en misschien dacht u: “Tiens, dat is hier precies een 

dierentuin, met al die apen dat ik hier zie!” 

Maar als u goed kijkt ziet u dat er onder al 

die apenkoppen een woord staat, namelijk 

RELEASE. Dit is de naam van onze 

befaamde tentfuif die we elk jaar 

organiseren. Dit jaar valt het feestje op 

zaterdag 15 april. Omdat er veel 

opbouwwerk bij komt kijken kunnen wij die 

dag helaas geen activiteit geven. maar geen 

nood, deze verloren tijd wordt zeker en 

vast ingehaald op kamp! De ouders en 

oudere groepen zijn uiteraard uitgenodigd om helemaal uit de bol te 

gaan! 

Apres ski fjeesje 

Kan je niet wachten tot 15 april? Geen nood 

want op vrijdag 14 april organiseren wij een 

karaokefeestje getiteld apres ski fjeesje! 

Hoog tijd dus om die zangstem nog eens te 

smeren en aan iedereen te laten horen, tot 

dan!  
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Restaurantdag 

De meeste onder jullie 

kennen deze dag onder de 

naam ”familiedag”, maar 

omdat universaliteit 

goed is voor de mentale 

gezondheid zijn we ook 

maar van naam 

verandert! Op deze 

dag kunnen alle leden, ouders, broers, zussen, 

andere familie,… genieten van een heerlijk 3 gangenmenu. Ook kunnen 

alle ouders zich voor 1 dag terug kind voelen. Zij mogen namelijk deze 

dag meedoen met de activiteit van hun kleine spruit. Allen welkom op 6 

mei aan de oude pastorij! 

 

Joepie 

JOEPIE! Het is weer tijd voor joepie! Dit is een 4 dagen durend 

stapevenement dat KSA Nationaal om de 2 jaar organiseert voor de 

sjowers! Dus beste sjowers: leer nog snel wandelen want van dinsdag 

11 april tot en met vrijdag 14 april is ’t voor het echie! Meer 

informatie is altijd te vinden bij jullie rossigste rossigheid, Jef Goris! 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 

Deze maand draait bij jou geheel om piraten! Doneer een oog, een 

hand, een been en koop en papegaai! Als je iets buit maakt vergeet het 

dan zeker niet te begraven. Hoe ga je anders genieten van je eeuwige 

rijkdom? Doe de kaart in een fles en gooi het in de zee. Onthoud wel 

goed waar in de zee je de fles gooit zodat je hem eens kan gaan 

ophalen. 

 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand is de onderstier jarig en dat moet natuurlijk gevierd 

worden! Cadeautip: ik heb horen zeggen dat hij graag fristi drinkt en 

hooi eet. Doe hem zeker geen rood doek cadeau want anders word hij 

helemaal gekke nedje. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Indien je echt een tweelingbroer of -zusje hebt: proficiat! Anders 

ben je een vies liegebeest! Als je nu denkt aiaiai ik heb geen 

tweelingbroer of -zus geen paniek! Dan loopt hij of zij hier toch 

ergens rond op deze aardbol. Je ouders hebben dus tegen je gelogen. 

Begin je wraak met een kampvuur in de living. 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Mocht je nog in leven zijn na mijn listige list van vorige week of vond 

je geen tankstation meer? Geen probleem! Beloon jezelf en maak 

toast voor heel de familie in bad. #multitasken #krabtillidie 
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Jouw spiritanimal van de maand is de aardbei. Trek dus naar 

de Mongoolse steppe en eet enkel plankton voor de rest van de maand. 

Zorg wel op dat je je slagtanden vaak genoeg poetst. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

De prijskamp van vorige maand werd gewonnen door niemand minder 

dan Ismaïl Omar Guelleh, president van Djibouti. Ismaïl zou deze kans 

willen grijpen om een 50 tal euroflaps voedselhulp te vragen aan de 

VN want hij zou een barbecue willen organiseren volgende dinsdag. 

 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

De prijskamp van volgende maand luidt als volgt: hoeveel vingers heeft 

een Azteek? Een kleine tip: het antwoord word zelden geassocieerd 

met de koude oorlog. Stuur je antwoord (geschreven op een gele 

briefkaart weliswaar) op naar Baron Trump. Zoek het adres maar zelf 

op luierik. 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Schenk deze maand alle overbodige luxe zoals stromend water, eten 

en onderdak aan de arme kinderen. Dan zijn de arme kinderen rijke 

kinderen en kan je alles zonder schuldgevoel terug stelen. Zet ook het 

weeshuis in lichterlaaie omdat het kan. 
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk 

contact. Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie 

je bent en zult zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat 

je uit de buurt moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg 

dichtbij het aetherische lichaam van je aura komt. Dit staat de 

helende werking van je ego transplantatie in de weg, hetgeen je 

asscentie bemoeilijkt. En je bent nog een dikkerdje ook.  

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

probeer eens niet zo negatief te doen deze maand. Iedereen is het 

zat. Ik zou ook janken moest ik zo'n kop hebben maar toch, jezus 

jankpiet. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Deze maand kan je je droom eindelijk vervullen! Laat alles vallen en 

open meteen een ijssalon. Indien dit niet je droom is zou ik het toch 

maar doen voor de andere watermannen doorhebben dat je een 

nepperd bent en je publiekelijk lynchen. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Vissen zijn veruit de saaiste dieren met kieuwen. Mochten ze 

daarentegen klauwen hebben zouden ze al een heel pak cooler zijn. 

Maar genoeg nonsens verteld de laatste kan ik wel goed doen 

misschien. Uranus is niet blij want je fietslicht was weer niet aan. Je 

kan een boete verwachten. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

- De grootste woestijn de slagharen is?  

- Dit ponypark slagharen is?  

- Amerika een buurland van België is?  

- De jonghernieuwers op rechten-door-tocht gingen?  

- Noor ook mee mocht?  

- Noor niet nat wou worden?  

- Dit niet gelukt is?  

- Brussel rijmt op badminton?  

- Ping pongers wielen hebben?  

- Leider Sam 58 jaar is?  

- Leden niet zo goed zijn met leeftijden?  

- Sam eigenlijk 66 is?  

- Seppe gevallen is?  

- Engelse voetbal ook wel footiball, fedeck en shutball genoemd 

wordt?  

- De Deugnieten zijn gaan zwemmen?  

- Ze dit gedaan hebben in een schelp?  

- Jitse niet tegen het chloor kan?  

- Dit een goede eigenschap is?  

- Het 15 april release is?  

- Het 7 april Wolk quiz is?  

- Dit voor onze nieuwe reftertent is?  

- Want den ouwe is versleten?  

- En ons moeder mag het wel weten?  
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In ‘t Potje 
BROWNIES! 

Ingrediënten: 

• 20g brésiliennenootjes 

• 1theelepel bakpoeder 

• 80g cacaopoeder 

• 60g patisseriebloem 

• 300g suiker 

• 250g boter 

• 200g pure chocolade 

• 4 eieren 

 

Bereiding: 

1. Het begint met een klassieke bain-marie. Zet een pot met 

(warm) water op een matig vuur. Breng het water tot tegen het 

kookpunt en dompel vervolgens een tweede pot of pan in het 

warme water. 

2. Breek de chocolade in stukjes en snij de koude boter in blokjes. 

Laat de boter en de chocolade zacht smelten in het bain-marie. 

3. Neem de mengschaal van de keukenmachine en breek daarin de 

eieren. 

4. Zet de keukenmachine op een matige snelheid en klop de eieren 

tot een luchtige en schuimige massa. 

5. Weeg de juiste hoeveelheid suiker af. Voeg de suiker toe zodra 

de eitjes luchtig geklopt zijn. Laat alles nog even mengen tot je 

een bleek schuimig mengsel krijgt. 
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6. Neem intussen een mengschaal en plaats er een zeef 

over. Zeef de afgewogen hoeveelheid bloem, samen met 

het cacaopoeder en het bakpoeder. 

7. Roer tussendoor even in de smeltende chocolade met boter. 

8. Schenk het mengsel van gesmolten chocolade met boter bij de 

opgeklopte eieren. 

9. Voeg ook de bloem met cacaopoeder en bakpoeder toe. Laat alles 

kort mengen in de keukenmachine. 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

    10.Neem een gewone ovenschaal en boter de bodem en de randen 

van de schaal even in. Bedek de bodem en de randen met een vel 

bakpapier. De boter zal ervoor zorgen dat het papier aan de schaal 

kleeft. 

11. Schenk het chocoladebeslag in de ovenschaal. Strijk het vlak. 

12. Strooi er een laagje krokante brésiliennenootjes over. 

13. Bak het beslag zo'n 20 minuten in een oven van 180°C. Na het 

bakken zal het gebak nog een beetje wak zijn. 

14. Laat het gebak goed afkoelen, zodat het opstijft. Het is de 

bedoeling dat de binnenkant van de brownies nog zacht en 

vochtig is. 

15. Snij de korstjes van het afgekoelde gebak en verdeel het 

vervolgens voorzichtig in vierkantjes van zo'n 5 x 5 cm. Gebruik 

hiervoor bv. een broodmes. 

Serveer de brownies bij de koffie of met een lekker glas 

chocolademelk. 

 



 

10 

Moppentrommel 
 

‘Ken jij het verschil tussen een meester en een thermometer?’ 

‘Geen idee.’ 

‘Er is geen verschil. Je bibbert altijd als ze een nul geven!’ 

 

De onderwijzer vraagt Bart om de jaargetijden op te noemen. 

‘Lente, herfst en winter’, zegt Bart. 

‘En waar blijft de zomer?’ 

‘Dat heb ik me dit jaar ook afgevraagd, meneer!’ is het antwoord van 

Bart. 
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De meester vraagt: ‘Edele metalen roesten niet. Kan iemand een er 

een paar opnoemen?’ 

‘Goud’, zegt een leerling. 

‘Zilver’, zegt de ander. 

Dan steekt Pietje zijn hand op en zegt: ‘Oude liefde, meester!’ 

 

De leraar geschiedenis geeft les over folklore en volkse gebruiken. 

Hij vertelt: ‘ vele tradities hangen samen met het wisselen van de 

seizoenen. Zo zijn er bij het begin van de herfst en het voorjaar in 

ons land nog enkele vreemde gebruiken. Kan iemand daar een 

voorbeeld van geven?’ 

Manitas antwoordt ernstig: ‘Het herfstrapport en het paasrapport, 

meneer!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik ben blij dat ik niet in China ben geboren.’ 

‘Waarom?’ 

‘Ik spreek immers geen woord Chinees!’ 
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Leidingsrubriek 
 

In deze rubriek gaan we elke maand opzoek naar een mysterieuze 

mevrouw of meneer X. 

 

Gegroet! Hoe gaat ie? 

Hallowkes, met mij gaat alles goed, fijn dat je het vraagt. Hoe gaat 

het met jou? 

 

Met mij gaat alles prima! Zeg eens hoelang zit jij al in de KSA? 

Ik zit al van het eerste jaar Piepers in het toenmalige ksj dus begin 

maar met rekenen. 

 

Goh dat is dus 12 jaar lid, en hoeveel jaar als leiding precies? 

Dit is mijn 3de jaar als leiding. 

 

Dat is in totaal dus al 15jaar! Wat was jou favoriete activiteit in 

al die jaren? 

Goh zoals iedereen altijd zegt was elke activiteit wel leuk maar het 

leukste vond ik toen ik in het laatste jaar als lid met mijn leiding en 

medeleden ben gaan skiën in Frankrijk! 

 

Jij kan natuurlijk heel goed skiën, maar ben je ook goed in 

karaoke? Want zoals sommigen al weten komt ons apres ski 

fjeesje er weer aan! 

Ik ben niet zo goed in zingen dus ook niet in karaoke mijn excuses 

hiervoor. 
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Haha, geen probleem hoor 

Maar als je niet zo goed kan zingen, wat zijn dan je 

andere hobby's? 

Buiten de KSA heb ik eigenlijk geen tijd voor andere hobby's dus KSA 

is de enigste. 

 

Wow, jij gaat er dus echt voor! 

Maar je zal vast nog wel iets studeren, of eten/drinken, muziek 

luisteren,... 

Ja ik studeer elektromechanica op AP in Antwerpen dus hier gaat een 

groot deel van mijn tijd naartoe. 

 

Mooi, en wat eet of drink jij zoal graag? 

Mijn lievelingsdrankje is Fristi dat drink ik wel regelmatig vooral 's 

ochtends als ik juist uit bed ben. 

Er is niks beter dan opstaan met ne Fristi in de hand 

 

Haha jij weet hoe het hoort! 

Maar heb je na deze prachtige uitspraak nog een levenswijsheid 

om mee te delen? 

Ik heb er zoveel dus weet niet goed welke ik met jullie moet delen 

Dit is er al eentje voor op kamp: beter 10 dagen op kamp dan 1 dag een 

buikkramp! 

Wat een topspreuk! Iedereen is het er nu al mee eens! 

En om af te sluiten wil ik even de grote Hans Teeuwen citeren: 

"DOEI!" 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is, laat het zeker weten aan 

een leiding! 
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Verjaardagen 
Hoera hoera, weer een nieuwe feestmaand, maar deze is toch maar 

triestig aangezien we maar 3 jarigen hebben in heel de KSA. Maar 

deze 3 krijgen nu extra veel aandacht! 

Op 1 april, en nee het is geen grap, wordt leeuwke Nore Konings al 8 

jaar. Hierna is het bijna een hele maand afwachten, maar 

ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. April is de maand van de 

fameuze paasvakantie en vele kindjes kunnen weer eitjes gaan zoeken 

die de paasklokken en de paashaas hebben achter gelaten. Ook is het 

de maand van de leukste feestjes van het jaar: Après-ski en Release. 

Oudere leden en ouders van harte welkom!!! Voorverkoopkaarten 

maar voor 3 euro die zeker en vast ook als steunkaarten mogen 

gekocht worden als je al dat feesten maar niks vindt. Nu genoeg 

reclame gemaakt en gaan we over naar de volgende jarige namelijk 

Ube Mathysen van de piepers wordt op 20 april al 6 jaar. De laatste 

jarige deze maand is leeuwkesleiding Manitas Celis. Hij wordt op 29 

april 20 jaar en kan veel knijpjes in zijn poep verwachten. 

Wij wensen de 3 jarige een heel gelukkige verjaardag en aan al de 

rest een vrolijk paasfeest! 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

1/04: Vandaag heb je minder toffe leiding. 

8/04: Kind v/d duivel. 

15/04: release                                      

(Geen activiteit, zie informatio) 

22/04:Wij gaan op stap. 

28/04 tot 30/04: Weekend 

(Brief volgt nog) 

 

 

 

  Leeuwkes 

Zaterdag 1/04: Ongelukkige oma’s ongeveer ovale ovens op 

overdreven observerende obers 

Zaterdag 8/04: Lelijke ledigende lemen lego leguanen lezen lekkere 

ledverlichtingslegislatie  

Zaterdag 15/04: Rommelige raadgevende radicaliserende 

raamkozijnen roeien rode rotsen rond rationele reactoren  

(geen activiteit, zie informatio) 

Zaterdag 22/04 van… tot…: Drieëndertig domme dieren drijven 

dromedarissen door de darmwand, dat definieert dozen (speciale 

activiteit, brief volgt nog) 

Zaterdag 29/04: Na negen nachten negeerden nachtdieren nog 

naamwoordelijkegezegden (Meenemen: feesthoed) 
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. 

 

 

 

 

Deugnieten 

1/04: jullie leiding gaat andere leden opleiden 

8/04: Als ge da nog 1 keer doet neem ik jou mee 

15/04: ies ies ies tijd voor een feestje 

(geen activiteit, zie informatio) 

22/04: We gaan racen tot we erbij neer vallen. 

(Meenemen: Fiets) 

28/04 tot 30/04: Weekdend in maaskantje. 

 

 Rakkers 

 1/04: Gemberkos. 

8/04: Moenie worrie nie. 

15/04: Bakgat. 

(geen activiteit, zie informatio) 

Vrijdag 21/04 tot zondag 23/04: Vlakark. 

(Weekend, meer info volgt) 

29/04: Vye na paasfeest.  
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Sjowers 

1/04: Duizend bommen en granaten 

(Meenemen: voorwerp) 

8/04: Lekker wassen 

(10uur wildert exact adres volgt nog) 

11 tot 14 april: We gaan op aja joepie, joepie, joepie hee. 

22/04: Poen scheppen. 

29/04: Een bladluis is ook maar een luis. 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

1/04: Leiding voor 1 dag. 

8/04: Kaasje kaasjes kaas 

15/04: Laat die aap eens los 

(geen activiteit, zie informatio) 

22/04: Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de lelijkste JH van 

het land 

29/04: Slytherin vs gryffindor 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Jordy, 

Thomas, Bob, Alissa,  Anne 





 

  


